
 

              
         

 

 
      V Praze dne 28. června 2022 

      Č. j.: 42/2022 

 
 

 

Vážený pane Ing. Matocho,  

 

reagujeme tímto na pořad Otázky Václava Moravce 2. část vysílaný 19. června 2022 na téma 

„Drahé jídlo“. Debaty se zúčastnil ministr zemědělství Zdeněk Nekula, prezident Svazu 

obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza a předseda Asociace soukromého zemědělství 

ČR Jaroslav Šebek. 

 

Přestože část pořadu přímo citovala a polemizovala s argumenty Agrární komory České 

republiky a Zemědělského svazu České republiky, nedostali představitelé těchto organizací 

nabídku účasti v diskuzi, ani možnost jinak se vyjádřit.  

 

Navzdory hlavnímu tématu druhé části Otázek Václava Moravce ohledně cen potravin tak 

nebyl přítomen nikdo, kdo by mohl k danému tématu za české zemědělce relevantně a 

kvalifikovaně mluvit. Členy Asociace soukromého zemědělství ČR jsou totiž téměř výhradně 

nejmenší farmáři, kteří se na produkci tuzemských potravin souhrnně podílejí méně než 20 

procenty a do celostátních obchodních sítí dodávají výjimečně až minimálně.  

 

Většinu zemědělské produkce v Česku nejen podle našich, ale i veřejně dostupných údajů 

zajišťují střední a větší zemědělské podniky, které taktéž tvoří většinu dodávek do 

maloobchodní sítě. Zároveň se v mnoha případech jedná o členskou základnu Agrární 

komory ČR a Zemědělského svazu ČR.  

 

Vzhledem k absenci zástupce produkčních zemědělců byla dle našeho názoru debata 

nevyvážená, což vyústilo ve skutečnost, že v pořadu zazněla k tomuto citlivému a 

sledovanému tématu řada zavádějících informací. Naše organizace a její členové byli navíc 

opakovaně očerňování, aniž by se mohli bránit. 

 

Zdůrazňujeme, že nám jde o kompetenci, legitimitu a vyváženou diskuzi k danému tématu, 

která umožní divákovi vytvořit si o dané matérii (tedy cenách potravin) co možná nejširší a 

nejreálnější obraz. Bez účasti valné většiny těch, kterých se změny v dotační politice, stejně 

jako růst výrobních nákladů, bezprostředně týkají, to podle nás nebylo 19. června ani v dalších 

chystaných pořadech možné.   



 

             
 

 

 

Produkci Otázek Václava Moravce jsme oslovili s žádostí o účast v diskuzi, přičemž jsme 

zároveň zaslali relevantní data a naše vyjádření k tématu, která podle nás měla v pořadu 

zaznít. Bohužel jsme na naši žádost nedostali žádnou odpověď.  

 

 

Žádáme Vás proto o nápravu této situace. Zejména o to, abychom v budoucnu byli jako 

zástupci firem, které stojí za 80 procenty české zemědělské produkce zváni k debatám o 

zásadních otázkách zemědělství a potravinářství, které v naší veřejnoprávní televizi probíhají. 

 

 

S pozdravem 

      

 

 

   

 

 

                                                                                                            

 

            Ing. Jan Doležal v. r.     Ing. Martin Pýcha v. r. 

    Agrární komora České republiky                  Zemědělský svaz České republiky  

           

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Mgr. Pavel Matocha 

předseda Rady České televize 

Kavčí hory 

140 70 Praha 4 

 

 


